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ZpFáva ® výsE©dku př®zk®umámÉ h®spoffiffiřeHÉ ®bS©

Í              MHŘETHCE

IČ: 00232246

za E®ok 2020

Přezkoumání   hospodaření   obce   Miřetice   za   rok   2020   bylo   zahájeno   dffie   28.   7.   2t}2,i'}
doručením   oznámení   o   zahájení   přezkoumání   hospodaření   zaslaného   přezkoumávajEíri'm
Or8anem.

Přezk®umámÉ se uskuů©čffiĚE® v© dmech:
H    7.9.2020
B     25®5.2021

na základě zákona č.  420/2004  Sb.,  o přezkoumávání hospodaření územních sam®správffiS/L:i+.i
celků  a  dobrovolných  svazků  obcf,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v soulqdu  se  zákoffit,-p"`m§
č. 255/2012 Sb„ o kontrole (kontrolní řád).

Přezk®umávamé obdobÉ:

Přezk®umámí pFoběhE® v sÉdle obce:

Přezk®umámí vyk®maEň:

-  kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
-  kontroloři:

Zástupci obce:

1.  1® 2020 -31.  12. 2020

Miřeti€e
Miřetice 5
257 65   Čechtice

Bc® Peůr VemcEovský
B€. Jama Jechová
Bc. Marie MiEamovÉč®vá (dne 7.9.2020j
Bc. JarosEav Petrák

Jiří MáEek - starosta
Emg Eva F®EEeE®o`vá - účetní



Pověřé`ní  kpřezkoumání  podle   §   5   odst.   fl   zákona  č.   420/2004   Sb.~,   §   4   a   §   6   zákoi"
č.  255/2012  Sb.,  vše  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vydala  vedoucí  Odboru  iffiteffmíl-É®  audíL'Lů
a   kontroly   Krajského    úřadu    Středočeského   kraje   Mgr.    Štěpánka   Dvořáková   Týc&".'~i{Ř
dne  1.7.2020 pod č.j® 088572/2020/KUSK®

PředměSem  přezkoumámÉ  jsou  dle  ust.   §   2  zák.   č.   420/2004   Sb.,  ve  zněni'  pozdějšE'.cůi

předpisů, údaje o ročním hospodařeflí územního ceiku, tvořící součást závěrečffiéfio účtu p®dig
zákona č. 250/2000 Sb„ ve zněni' pozdějších předpisů, a to:

-  plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se ffozpočtovýc,h

prostředků'
-  fmamčffií operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
-  máklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
-  peffiěžmr operace3 týkajíci' se sdružených prostředků vynakládaných na zákiadě smlouvyr

mezi    dvěma   nebo   více   územními    celky,    anebo   na   základě    smlouvy   sjimý"`"ii
právffiickými nebo fyzickýrii osobami,

-  fmančfií operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu pi.ávních předpisů o úč6tffiictvÉ,
-hospodaření   a  nakládání   s prostředky  poskytnutými   zNáffodního   fondu   a   s dalšíffiii

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
m  vyúčtování  a  vypořádání  fmaflčních  vztahů  ke  státnímu  rozpočtu,  k rozpočtům  kflA€%jů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám3
-  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi' územního celku,
-  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
-zadávání    a    uskutečňování    veřejných    zakázek,    svýjimkou    úkonů    a    postuůiů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
-  stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
-  ručení za závazky fyzických a právnických osob,
-  zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
m  zřizování věcných břemen k majetku územni'ho celku,
-  účetflictví vedené územním celkem,
-   ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho při'jmů za poslední 4 r®z.E.i®čůcg`S'tí

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání  hospodaření  bylo  provedeno  výběrovým  způsobem  s ohledem  na  výzffia""^Ť-„L
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jedmot]iv};tiiH
právních  úkonů  se  vychází  ze  znění  právních  předpisů platných  ke  dni  uskutečněmí  toEů®ů-áů
úkonu.

Podle ustanovení  §  2  odst®  3  zákona č.  420/2004  Sb.  nebyly předmětem přezkoumámí  údajtiŘ,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve  smyslu ustanovení  §  12  odst.  1  písm.  g) kontffoÉmího  řá,dEj
učiněným   dne   25.   5.   2021    bylo   shrnutí   kontrolních   zjištěníq   předání   .přezkoumamý€h
dokumen{,ů    zástupcům    územního    ceůku    a   prohlášení    kontrolora    pověřeméhii    Ě±ffzemů'mi

přezkoumáníq Že komtrola na místě je ukončena.



ÁAB  Př@Ek®EflmaffoĚé  pÍs@m3B®sÉi

Sůř®dměffi®bý výHEeffl F®zp®čSu
H      na  roky  2020  m  2022g   schválen  zastupitelstvem  obce  dne   17.10.2019,  zveřejí"ěn  dF#§€=

17.10.2019
i     návrh zveřejněn ve dnech 30.9.2019 m dosud

Návrh F®zp®čtu
i     zveřejněnve dmech l6.11.2019 q dosud

SShváEemý ff®zHp®čeů
H     projedflán a schválen zastupitelstvem obce dne  31.12.2019 jako  "přebytkový",  závazmé

ukazatele - druhové tříděfflí rozpočtové skladby (položky), zveřejněn dne 31 ® 12.2019
R®zp®čtová opatřemí

1     schvalována zastupitelstvem obce:
E      č.1  dne  l2.3.2020, zveřejněndne  l6®3.2020
H      č. 2 dne 28.5.2020, zveřejněn dne 29.5®2020
E     č. 4 dfle  l5.10.2020, zveřejněno dne  l6.10.2020
H      čo  5 dne 3.12.2020, zveřejněflo dne 3.12.2020

ZávěE.eěffiý účeÉ
H     za ffok 2019 projedná včetně zprávy o výsledku přezkoumám' a schválen zastupitelstvLR"ů

obce dme 24.6.2020 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 25®6.2020
H     návrh zveřejflěn ve dnech 5.6.2020 -24.6.2020

Výkaz EBF®  ffi®dmoceffiÉ HBEffiěmÉ E.ozpočtu
1     ke dni 30.6.2020 (odeslán  l0.7®2020)
H      kedni 31.12.2020 (odeslán20.1.2021)

Výkaz zÉsku a ztFáty
H     ke dni 30®6.2020 (odeslán  ll.7.2020)
H      ke dni 31.12.2020 (odeslán  l2.2.2021)

Rozvaha
H      ke dni 30®6.2020 (odeslána  ll.7.2020)
H      ke dni 31.12.2020 (odeslána l2.2.2021)

PříE®ha Fozvahy
H      ke dni 30®6®2020 (odeslána  l0.7.2020)
I      ke dni 31®12.2020 (odeslána  l2®2.2021)

ÚčŮ®Vý ff®ZVFh
H     platnýprorok2020

HEavmÉ Effiiha
H     analytickáza období l2/2020

Kmiha d®šEých faktuF
H     vedena elektronickyq poř. č, 3200 až č. 3238

FakůuFa
H      došlélč.0322ažč.  03224,č.  03260ažč.03267

BamkovmÉ výpis
1     k účtu  č.  320098369/0800,  Česká  spořitelna,  a.s.,  č.  5  za  období  1.5.2020  -3L5.202{}

až č.  6 za období  1.6.2020 -30.6.2020, č. 012 za období  1.12.2020 -31.12.2020
H     k účtu č.  94-5218121/0710, Česká národní banka, č.  8 ze dne 30.4.2020 až č.12 ze dffi#

30Q6.2020, č. 26 ze dne  14.12.2020 až č. 30 ze dne 31.12.2020
ÚčetnÉ d®kEad

1     kpokladně-č. 00015 ažč. 00025.č. 00047ažč. 00061
H      kúčtuč.320098369/0800-č.01089ažč.01191,č.  01340ažč.01367
H      kúčtuč.94H5218121/0710-č.  03008ažč.03011,č.03024ažč.03028



H     předpisy faktur došlých -č. 0322 až č. 032249 č. 03260 až č. 03267
E     intemíúčetní dokladyč. 03101  ač. 04001

P®kEadmÉ kmÉha (demík)                        \
H     za období květen -červen.1istopad -prosinec 2020
H     skonto pokladní hotovosti činilo dne  7.9.2020 ve  13  hodin 09 minut činilo Kč  15.225,-

shodně na zápis v pokladní knize k dokladu č. V28 ze dne 3.9.2020
P®kEadmÉ d®kEad

H      příjmové  -č.  P4  ze  dne  20.5.2020  až  č.  P7  ze  dne  10.6.2020q  čD  P12  ze  dffie  4.11.202,0

až č® P16 ze dne 31.12.2020
H      výdajové -č. V12 ze dne 4.5.2020 až č. V18 ze dne 30.6.2020, č. V36 ze  dme 2.É 1.202í}

až ča V45 ze dne 30.12.2020
<

Evid©mc© mffij®Éku
1     vedena v progffamu Fenix

lmvemÉUFmí soupis majetku a závazků
H      složka inventarizace  -plán inventui. ze  dne  19.12.2020, proškolení členů inventafl~izaá"{.ií

komise   ze   dne   20.12.2020,   inventurní   soupisy   k  31.12.2020.,   Invefltarizační   zpflaáv'áS
ze dne 31.1.2021

Mzdová agemda
H     výplatnice za období 1  - 7/2020 ke kontrolovaflým dohodám o provedení práce

Odměň®vámÉ ěEemů zasůupitelstva
n     výplatnice za období 1 - 6/2020 (neuvolněný starostag neuvolněný mí,stostarosta)

ÚčetmÉcéví ®séaůmÉ
H     Protokol o schválení účetní závěrky r. 2019 ze dne 26.8.2020 (schválena zastupit€.Ístvgm

obce dne 24.6.2020)
SmH®uwy  ®  ffiÉE®

H     č. 01-2020 ze dne  17®1.2020 uzavřená se zhotovitelem lng. arch. Milič Maryška, Praha 7

na projekt  "Úzeffiní  plán Miřetice"  v  částce  Kč  135.000,-bez DPH.  Uzavř®mí  s.mlouv:ť;T
schválemo zastupitelstvem obce dne  16.1 ®2020.

SmEouvy a daEŠÉ EmaůerÉáEy k přijatým účeEovým doÉacÉm
I     Registrace  akce  a  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  id.   č.117D531000036,   ze  ďm

8.7.2020   uzavřená   s   poskytovatelem   -   Ministerstvo   pro   místní   rozvoj    v   čáLsffSff
Kč   106.480,-(investiční,  UZ  17512)  na  projekt  "Územní  plán  Miřetice"  s  teffmi'i'fiem

předložení     dokumentace    k    závěrečnému    vyhodnocení     akce     do     31®3.202E
nepřezkoumáno, použito podpůmě

SmEouvy a daEší maťeFiáEy k poskyťmutým účeEovým dotacím
I     Veřejnoprávní  smlouva  o  poskytnutí  dotace  ze  dne  30.6.2020  uzavřená  s  příjemGSm

Sbor dobrovolných hasičů Miřetice v částce Kč 36.800,-na "provoz". Poskytnutí dotaG+,e
schváleno zastupitelstvem obce dne 28.5.2020 na základě Žádosti ze dne 15®5.2020.

I     Veřejnoprávní  smlouva  o  poskytnutí  dotace  ze  dne  1.10.2020  uzavřená  s  příjemL`em
V

Občanské   sdružení   Cajovna  Medifla  v  částce  Kč   10.000,-  na   "činnosů"o   HBoskytí"§í
dotace   schváleno   zastupitelstvem   obce   dne   30.9.2019   na   základě   žádosti   ze   drmb
29®9.2019®

D®Hody ® pffovedemÉ EBffá®©
E     ze dne 30.6.2020 m p. J.Ch. v rozsahu 4 hodiny (úklidové práce po vsí)
1     ze dne 30.6.2020 -pí Z.J. v rozsahu 46 hodin (úklidové práce po vsi)
H     ze dne 30.6.2020 -pi' L.M. vrozsahu 83 hodin (úklidpo vsi)

Dokumemtac© k veř©jmým zakázkám
H     složka  veřejné   zakázky   malého  rozsahu   "Územní  plán  Miřetice",   zejména:   výzva

k podání nabídky (e-mail ze dne 27.11.2019,  osloveni 3  dodavatelé},  zápis ze zasedámfl'
zastupitelstva  obce  ze  dne  16.1.2020  (hodnocení  nabídek,  podpis  smlouvy),  ozmám3mí



o  výsledku  ceffiovýGh  mabídek  ze  dne  29.1.2019  m  kritérium  nejnižší  nabídkov€?  cemS;Q
Nabídková cena souhlasí  s  cenou  smluvní  (SOD ze  dne  17.1.2020).  Obec  při  za€,ůávéá"P
veřejné  zakázky  postupovala  dle  pravidel  stanovených  vnitřním  předpiseffi  "směfl~"ig-Ř:
č. 9 u zakázky malého rozsahu" ze dne 21.11.2013 .

VmÉtřHÉ předpÉs a směFmÉ€e
H     Směmice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 6.2.2020

ZáE}isy z jeůmámÉ zasÉupiteEstva věeÉmě HsmesemÉ
H      ze  dne  31.12.2019   (rozpočet),16.1„   6.2.g   12.3.g  28.5.,  24.6.   (závěrečný  účetg   účetmí

závěrka r. 2019), 24.7.,15.10.0 3.jl2.. 21.12.2020 -nepřezkoumáno, použito podpůmě

V kontroiovaném  obdo,bí  obec  Miřetice,  dle  prohlášení  starosty  obce,  neuzavřela  smlouvu
kupníq   směrmou.   darovací,  nájemní,  pachtovnf,   smlouvu  o  výpůjčce,   výproseg   o  nabytifl'.
převodu  nebo  o  zřízrení  práva  stavby  k pozemku  ve  svém  vlastnictví,  ani  jinou  smlouvii
o  nabytí  a  převodu  majetku  včetně  smlouvy  o  nakládání  s věcnými  právy,  mehospodaĚiíáĚ
s majetkem   státu,   neručila   svým   majetkem   za   závazky   fyzických   a   pi.ávmických   ®LS{_iťfi,
a to  ani  v případech  taxativně  vyjmenovaných  v  §  38  odst.  3  zákona  o  obcíchq  mezastavil#
movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápfijčkv®

ÝJď`                 '

smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a sml®wv"
o   sdružemi',   smlouvu   o   společností   a   poskytování   majetkových   hodffiot   p®dEe   S#mi®im,'\,/''
o  sdružení,  jehož  je  obec  společníkem,  flekoupila  afli  neprodala  cenné  papíFyg  c"ig€iů`i
nevydala komunální dluhopisy., nezřídila ami nezrušila příspěvkovou organizaci a fliE.gamůzffičn i'
složku,    nezaložila    anÉ    nezrušila   právnickou    osobu,    neuskutečnila    majetkové    vkíacivu
do   právnických  osob,   neprovozovala  hospodářskou  (podnikatelskou)   činflostg  uskutečffii]®á
pouze veřejné zakázky malého rozsahu®
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EB) HávěF
Při   přezkoumání   hospodaření   obce   Miřetice   za   rok   2020   podle    §   2   a   §    3    zák{~máŘ
č. 420/2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů

NebyEy zjištčmy chyby a nedostatky.
(§10 odst®  3 písm. a) zákona č® 420/2004 Sb.)

Up®z®ffměmÉ ma E.izÉka dEe §  10 odst® 4 pÉsm®  a) zákoffia č. 420/2004 Sb„ v pEaůméEm ŽměmEr:
NeuvádÉ s©®

P®díEy dE© §  1® ®tisů. 4 pÉSEm® b) zákoma č® 420/2004 Sb„ v pEaůmém změmÉ:

a) _podi'l `pohÉedávek na rozpočtu územního celku.

b) podíl závazků na rozpočtu územni'ho celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komemůář:_              ____

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

VýFok dE© §  1® ®dsú® 4 písm® c) zákoma č® 420/2004 Sb.9 v pEatHém změmÉ:
I   Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za posledni' 4 ro7jpočů-ové ffíSE"

Miřetice   25®  5.  2021

Podpisy kontrolorů:

Bc. Petr Venclovský

Bc. Jana Jechová

Bc. JarosEav Petrák
kontrolor



Tato zEBFáva ® výsE©dku EBřezkoumámÉ:
m je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněni'm zprávy
se  stává  okamžikem  mamého  uplynutí  lhůty  stanovené  v  §  6  odst.   1   písma  d)  zákc"
č.    420/2004    Sb.p    kpodáffii'    pi'semného    stanoviska    kontrolorovi    pověřenému    řůzemů#ůi

přezkoumáflí

-ke   zjištěmím   uvedeným   v tomto   návrhu  je   možno   podat  písemffié   stamovisk®   v€   ůÉiťůtť;

do    15   dnů   ode   dne   předáflí   návrhu   zprávy,   a   to   kontrolorovi   pověřeffiému   #Íze"fm
přezkoumání fla adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího audiftů a komtr®T}''.,
Zborovská 11q  150 21  Praha 5

4

-tento  návrh  zprávy  o  výsledku přezkoumání  hospodaření  obsahuje  i  výsledky  koffiečnéům
dílčího přezkoumání

-se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámÉ'mu zástuESťi

přezkoumávaného  subjektu a stejnopis č.  1  se zakládá do příslušflého  spisu územmího  ceůku
vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodařeni'  obce  Miřetice   o  počtu   s   stÉqaim
byl seznám©n a stejnopis č®  2 převzal8 p.  Jiří Málek, starosta obce. Dále starosta obce přcvzáůl
v elektronické   podobě   ffiepodepsanou   zprávu   o   výsledku  přezkoumání   hospcSdařem'   ®##Lú
Miřetice ve strojově čitelffiém foimátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/20fl 9 S#o

dne 25. 5. 2021

Jiří Málek
starosta obce Miřetice

RozděEovffiÉk:

SůeÉH®EBňs P®ěeů výůÉsků Předáno převzaE

1 1x Krajský úřad Středočeského kraje Bc. Petrvemclovský      i

2 1x obec Miřetice JiříMá!eEČ     J


